
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.254.2017.KR

Starostwo Powiatowe 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 100/2017 

z dnia 19 lipca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85205 2110 SP Jawor 6 000
Razem 6 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.81.2017.JK z dnia 17 lipca 2017 r.

Zwiększenie dotacji zostanie przeznaczone na realizację programów psychologiczno -  

terapeutycznych, dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W dotacji uwzględniono koszty:

- wynagrodzenia za przeprowadzenie 65 godzin oddziaływań terapeutycznych (koszt 

jednej godziny 90 zł)

- organizacyjne na poziomie 150 zł.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.5. - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Idyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wroclaw, dnia 20 lipca 2017 r.

FB-BP.3111.254.2017.KR

Starostwo Powiatowe 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 100/2017 

z dnia 19 lipca 2017 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2017 następujące zmiany:
(w złotych)

Dział Rozdział Paragraf Jednostka samorządu 
terytorialnego Kwota zwiększenia

852 85205 2110 SP Głogów 6 000
Razem 6 000

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

ZP-ZS.3111.81.2017.JK z dnia 17 lipca 2017 r.

Zwiększenie dotacji zostanie przeznaczone na realizację programów psychologiczno -  

terapeutycznych, dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W dotacji uwzględniono koszty:

- wynagrodzenia za przeprowadzenie 65 godzin oddziaływań terapeutycznych (koszt 

jednej godziny 90 zł)

- organizacyjne na poziomie 150 zł.

Jednocześnie informuję, że powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017, w układzie zadaniowym, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie 13.1. -  Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie 13.1.2. -  Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie 13.1.2.5. - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zwiększenia budżetu na rok 2017 

po stronie dochodów.

2 up. WOJEW^yfbjjtó^SKIEGO

Edyta Sapała 
DYREKTOR WYDZIAtU 

Finansów i Budżetu


